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2022/2023-cü TӘDRİS İLİ ÜÇÜN AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
ALİ TӘHSİL MÜӘSSİSӘLӘRİNİN VӘ AZӘRBAYCAN MİLLİ ELMLӘR 

AKADEMİYASININ MAGİSTRATURALARINA QӘBUL ÜÇÜN  
İXTİSASLAŞMA SEÇİMİ HAQQINDA ELAN 

 

1. Dövlәt İmtahan Mәrkәzi 2022-ci il iyunun 29-dan 
iyulun 5-dәk 2022/2023-cü tәdris ili üçün Azәrbaycan 
Respublikasının ali tәhsil müәssisәlәrinin vә Azәrbaycan 
Milli Elmlәr Akademiyasının magistraturalarına qәbul 
olmaq üçün ixtisaslaşma seçimi elan edir.  

İxtisaslaşma seçimi “Magistratura sәviyyәsi üzrә 

ixtisaslaşma seçimi cәdvәli” (bax: “Magistr” jurnalı, №3, 

2022-ci il) ilә tәnzimlәnir. 
İxtisaslaşma seçiminә magistraturaya 20 fevral vә 

29 may 2022-ci il tarixlәrindә keçirilmiş qәbul imtahanının 
birinci vә ya ikinci cәhdinin (bәzi proqramlar üzrә hәmçinin 
qabiliyyәt imtahanının) nәticәlәrinә әsasәn müәyyәn edilmiş 
minimal tәlәblәri (bax: Cәdvәl 1, sәh. 3) ödәyәn vә 
ixtisaslaşma seçimindә iştirak etmәk hüququ qazanan 
bakalavrlar buraxılırlar.  

Hәmin bakalavrlar 2022-ci il iyunun 29-dan iyulun 
5-dәk ali tәhsil müәssisәlәrinin vә AMEA-nın magistratura-
larına qәbul aparılan ixtisaslaşmaların müsabiqәsindә iştirak 
etmәk üçün internet vasitәsilә ixtisaslaşma seçimini 
aparmalıdırlar. Bakalavrlar öz istәklәrinә görә ixtisaslaşma 
seçimindә vә müsabiqәdә imtahanın hәr hansı bir cәhdindә 
göstәrdiklәri nәticә (topladıqları bal) әsasında iştirak edә 
bilәrlәr. Hәr iki imtahan nәticәsi müsabiqә şәrtini ödәyәn 
bakalavrlar müsabiqәdә iştirak etmәk istәdiklәri imtahan 
nәticәsini seçirlәr. 

İxtisaslaşma seçimi aparılan müddәtdә bakalavr bitirdiyi 
ixtisasa müvafiq vә istәyinә uyğun olan 20-dәk 
ixtisaslaşmanın kodunu seçәrәk "Bakalavrın elektron 
ixtisaslaşma seçimi әrizәsi"nә istәdiyi ardıcıllıqla daxil edib 
tәsdiqlәyir. Seçilәn bütün ixtisaslaşmalar seçim cәdvәlinә 
әsasәn bakalavrın bitirdiyi ixtisasa görә seçmәk hüququ olan 
bir vә ya daha çox sayda qәbul proqramına aid ola bilәr 
(qәbul aparılan ixtisaslaşmalar vә hәmin ixtisaslaşmalara 
ayrılan yerlәrin proqramlar üzrә siyahısı “Magistr” 
jurnalının bu sayında tәqdim olunur). 

Tәdrisi ingilis (alman) dilindә olan ixtisaslaşmalara 
qәbul olmaq istәyәn bakalavrların qәbul imtahanında ingilis 
(alman) dili üzrә topladıqları ballar Mәrkәz tәrәfindәn 
tәdrisi ingilis (alman) dilindә olan ixtisaslaşmalar üçün 
müәyyәn edilәn müsabiqә şәrtinә uyğun olmalıdır.  

 

2. Ali tәhsil müәssislәrinin jurnalistika üzrә 44 saylı 
proqrama aid magistratura ixtisaslaşmalarını vә xüsusi 
qabiliyyәt tәlәb edәn ixtisaslar üzrә ixtisas magistraturasının 
68, 69 vә 70 saylı proqramlara aid ixtisaslaşmalarını qәbul 
imtahanındakı nәticәlәri Mәrkәz tәrәfindәn Azәrbaycan 
Respublikasının Tәhsil Nazirliyi ilә razılaşdırılmaqla 
müәyyәn edilәn müsabiqә şәrtini ödәyәn vә Mәrkәz 
tәrәfindәn keçirilmiş qabiliyyәt imtahanlarını uğurla vermiş 
bakalavrlar seçә bilәrlәr. Bakalavrlar bitirdiklәri bakalavr 
ixtisasından asılı olaraq, xüsusi qabiliyyәt tәlәb edәn 
ixtisaslar üzrә ixtisas magistraturasına aid müvafiq qәbul 
proqramlarının ixtisaslaşmaları ilә yanaşı, nәzәri 
ixtisaslaşmaları da seçә bilәrlәr. Nәzәri ixtisaslaşmalar üzrә 
müsabiqә bakalavrların magistraturaya qәbul imtahanında 
topladıqları ballar әsasında aparılır. 

3. İki vә ya daha çox ixtisas üzrә bakalavr tәhsilinә 
malik olan şәxslәr yalnız әrizә qәbulu zamanı tәqdim 
etdiklәri ali tәhsil haqqında mәlumatlarda (sәnәddә) 
göstәrilәn ixtisasa uyğun olan ixtisaslaşmaları seçә bilәrlәr. 

 

4. Hәr bir bakalavr 20-dәk ixtisaslaşma kodunu seçә 
bilәr. Bakalavrın seçdiyi ixtisaslaşmalar seçim cәdvәlinә 
әsasәn onun seçmәk hüququ olan vә bitirdiyi bakalavr 
ixtisasına (bәzi ixtisaslaşmalar üçün hәmçinin xarici dilә 
qoyulan tәlәbә) müvafiq olmalıdır (bax: «İxtisaslaşma 
seçimi cәdvәli», “Magistr” jurnalı, №3, 2022-cu il). Xarici 
dil imtahanını әrәb vә ya fars dili üzrә verәn bakalavrlar 
“İxtisaslaşma seçimi cәdvәli”nә әsasәn, yalnız 38 saylı vә ya 
46 saylı proqrama aid olan ixtisaslaşmaları seçә bilәrlәr.  
68 saylı proqrama daxil olan Azәrbaycan Milli Konser-
vatoriyasının Solooxuma vә Azәrbaycan Dövlәt Mәdәniyyәt 
vә İncәsәnәt Universitetinin Solooxuma, Estrada sәnәti 
ixtisaslaşmalarını yalnız Azәrbaycan Milli Konservatoriyası 
vә ya Azәrbaycan Dövlәt Mәdәniyyәt vә İncәsәnәt Uni-
versitetinin mәzunu olan bakalavrlar seçә bilәrlәr. Bakı 
Musiqi Akademiyasının 68 saylı proqrama daxil olan 
Solooxuma ixtisaslaşmalarını yalnız Bakı Musiqi Akademi-
yasının mәzunu olan bakalavrlar seçә bilәrlәr. 

Fövqәladә Hallar Nazirliyinin Akademiyasının magistra-
turasının ixtisaslaşmalarını yalnız hәmin akademiyanın 
mәzunları seçә bilәrlәr.  

Azәrbaycan Respublikası Daxili İşlәr Nazirliyinin Polis 
Akademiyasının magistraturasının ixtisaslaşmasını yalnız 
hәmin akademiyanın mәzunları seçә bilәrlәr. 

Milli Aviasiya Akademiyasının bütün magistr 
ixtisaslaşmalarını magistraturaya qәbul imtahanında xarici 
dil kimi yalnız ingilis dilindәn imtahan vermiş bakalavrlar 
seçә bilәrlәr.  

10 saylı proqram daxilindә Milli Aviasiya 
Akademiyasının ixtisaslaşmalarını yalnız bu tәhsil 
müәssisәsinin mәzunu olan bakalavrlar seçә bilәrlәr. 

10 saylı proqram daxilindә Bakı Mühәndislik 
Universitetinin, Azәrbaycan Texniki Universitetinin vә 
Azәrbaycan Texnologiya Universitetinin ixtisaslaşmalarını 
yalnız bu tәhsil müәssisәlәrinin mәzunu olan bakalavrlar 
seçә bilәrlәr. 

Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji Universitetinin (ADPU) 
“Menecment (tәhsilin tәşkili vә idarә  olunması)” 
ixtisaslaşmasını yalnız tәhsil ixtisasları qrupunun 
ixtisaslarından birini bitirәn bakalavrlar seçә bilәrlәr. 

“ADA” Universitetinin, Azәrbaycan Respublikası 
Silahlı Qüvvәlәrinin Hәrbi Akademiyasının, M.V.Lomo-
nosov adına MDU-nun Bakı filialının, Birgә Azәrbaycan-
Fransız Universitetinin (UFAZ) vә İ.M.Seçenov adına 
Birinci Moskva Dövlәt Tibb Universitetinin Bakı 
filialının magistraturalarına, Azәrbaycan Dövlәt Bәdәn 
Tәrbiyәsi vә İdman Akademiyasının magistraturasının 
idman jurnalistikası (tәdrisi ingilis dilindә), idman tibbi 
vә reabilitasiya (rezidentura bitirmiş hәkimlәr üçün) 
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ixtisaslaşmasına vә ADPU-nun tәdrisi ingilis dilindә olan 
vә mütәxәssis hazırlığı ABŞ-ın Corc Vaşinqton 
Universiteti ilә ADPU-nun birgә beynәlxalq proqramı 
üzrә hәyata keçirilәn “Menecment (tәhsilin tәşkili vә 
idarә olunması)” ixtisaslaşmasına qәbul olmaq istәyәn, 
qәbul imtahanı üzrә nәticәlәri müәyyәn olunan müsabiqә 
şәrtlәrini (bax: Cәdvәl 1) ödәyәn bakalavrlar qәbul imta-
hanından sonra, hәmin ali tәhsil müәssisәlәrinin müәyyәn 
etdiyi qәbul prosedurlarından (ingilis dili üzrә qoyulan 
tәlәblәrin ödәnmәsi vә s.) keçmәlidirlәr. Regionşünaslıq 
(Amerika üzrә), Regionşünaslıq (ABŞ vә Kanada üzrә), 
Ölkәşünaslıq (Böyük Britaniya üzrә), Ölkәşünaslıq (ABŞ 
üzrә) ixtisaslaşmalarını birinci mәrhәlәdә xarici dil kimi 
ingilis dilindәn vermiş bakalavrlar seçә bilәrlәr. 

56 saylı MBA (Biznesin idarә edilmәsi) proqramına aid 
ixtisaslaşmaları imtahanda 45 bal toplamış vә fәnlәr üzrә 
müsabiqә şәrtlәrini ödәyәn bütün bakalavrlar vә digәr ali 
tәhsilli şәxslәr seçә bilәrlәr.  

Bakalavr seçdiyi ixtisaslaşmaları istәdiyi ardıcıllıqla 
DİM-in internet saytında öz elektron әrizә formasına daxil 
edir, hәr bir ixtisaslaşma üzrә dövlәt sifarişi әsasında vә ya 
ödәnişli әsaslarla tәhsil  almaq istәdiyini qeyd edir vә öz 
ixtisaslaşma seçimini tәsdiqlәyir.  

 

5. Magistraturada dövlәt hesabına tәhsil almış magistrlәr 
yalnız ixtisaslaşmaların tәhsili ödәnişli әsaslarla olan 
yerlәrinin kodlarını seçә bilәrlәr. 

Әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr, qüvvәdә olan 
qanunvericilikdә vә dövlәtlәrarası razılaşmalarda digәr 
hallar nәzәrdә tutulmayıbsa, yalnız ixtisaslaşmaların tәhsili 
ödәnişli әsaslarla olan yerlәrinin kodlarını seçә bilәrlәr. 

 

6. Seçilmiş ixtisaslaşmaların әrizә formasında göstәrilәn 
ardıcıllığı müsabiqә zamanı hüquqi әsas kimi qәbul olunur 
vә bakalavr topladığı bala әsasәn müsabiqәdәn keçdiyi 
ixtisaslaşmaların birincisinә yerlәşdirilir. 

7. Müsabiqә qәbul imtahanında toplanılan ballara әsasәn 
aparılır.  

Müsabiqә zamanı imtahan balı eyni olan iki vә daha çox 
bakalavrı fәrqlәndirmәk üçün aşağıda qeyd edilәn 
ardıcıllıqla әlavә göstәricilәr nәzәrә alınır: 

– bakalavriat  sәviyyәsi üzrә ümumi orta müvәfәqiyyәt 
göstәricisi (ÜOMG); 

– ümumi intellekt sәviyyәsini (mәntiqi tәfәkkürü) 
yoxlayan testdәn toplanılan bal; 

– xarici dil üzrә testdәn toplanılan bal. 
Müsabiqәnin nәticәlәri elan olunduqdan sonra boş qalan 

yerlәr elan edilir, bakalavrlar yuxarıda göstәrilәn qaydada 
ixtisaslaşma seçimini hәyata keçirirlәr vә hәmin yerlәrә 
müsabiqә yolu ilә yerlәşdirmә aparılır. 

 

8. Tәhsilalma formasından asılı olmayaraq, hәr hansı bir 
ixtisaslaşmaya yerlәşdirilmiş bakalavr tәlәb olunan sәnәdlәri 
DİM tәrәfindәn müәyyәn edilәn 10 günәdәk müddәtdә 
qәbul olduğu tәhsil müәssisәsinә vә ya AMEA-ya tәqdim 
etmәklә qeydiyyatdan keçmәlidir. Bakalavrın bu müddәtdә 
tәhsil müәssisәsindә vә ya AMEA-da qeydiyyatdan 
keçmәmәsi onun yerlәşdirildiyi ixtisaslaşma üzrә tәhsil 
almaqdan imtina etmәsi kimi qiymәtlәndirilir. Bu 
bakalavrların ixtisaslaşmaların boş qalan yerlәrinә keçirilәn 
müsabiqәdә iştirak etmәsinә icazә verilmir. 

 

9. Azәrbaycan Respublikasının ali tәhsil müәssisәlәrinin 
vә AMEA-nın magistraturalarına keçirilәn müsabiqә vә 
onun nәticәlәri ilә bağlı vәtәndaşların müraciәtlәrinә 
baxılması üçün Dövlәt İmtahan Mәrkәzi tәrәfindәn 
Apellyasiya Komissiyası yaradılır. 

Bakalavr Apellyasiya Komissiyasına şәxsiyyәtini tәsdiq 
edәn sәnәdi tәqdim etmәklә, şәxsәn müraciәt etmәlidir. 
Apellyasiya Komissiyasının qәrarlarından inzibati qaydada 
vә ya mәhkәmәyә şikayәt verilә bilәr. 

Hörmәtli bakalavrlar! 
Müsabiqә şәrtlәri haqqında sizdә әyani vә aydın tәsәvvür 

yaratmaq üçün ixtisaslaşma seçimi haqqında elana әlavә 
olaraq aşağıdakı cәdvәli tәqdim edirik. 

 
 Müsabiqə şərtləri                                                                              Cədvəl 1 

Magistratura üzrə ixtisaslar qrupunun (ixtisasın) adı** 

İmtahanın nəticəsinə qoyulan minimal tələblər*** 

Fənlər üzrə minimal tələb  İmtahan üzrə 
minimal bal Fənnin adı  Minimal bal 

Təhsil ixtisasları qrupu 
Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 
Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu (Bədən tərbiyəsi və idman 
ixtisasından başqa) 

Ümumi intellekt səviyyəsi 
(məntiqi təfəkkür) 

15 

40 bal 
İnformatika  5 

Xarici dil  5 

Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu*  Ümumi intellekt səviyyəsi 
(məntiqi təfəkkür) 

15 

50 bal 
İnformatika  5 

Xarici dil  5 

Təbiət ixtisasları qrupu 
İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 

Ümumi intellekt səviyyəsi 
(məntiqi təfəkkür) 

15 

45 bal 
İnformatika  5 

Xarici dil  5 

Mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu* 
Kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu 
Xüsusi təyinatlı ixtisaslar qrupu 
Bədən tərbiyəsi və idman ixtisası 

Ümumi intellekt səviyyəsi 
(məntiqi təfəkkür) 

10 

30 bal 
İnformatika  5 

Xarici dil  5 

 
*   Ali  təhsil müəssisəıərinin xüsusi qabiliyyət  tələb edən  ixtisaslar üzrə  ixtisas magistraturasının 68, 69 və 70  saylı proqramlara aid  ixtisaslaşmalarına və 

jurnalistika üzrə 44 saylı proqrama aid magistratura ixtisaslaşmalarını qəbul imtahanı ilə yanaşı, qabiliyyət imtahanını da uğurla vermiş bakalavrlar seçə 
bilərlər. 

**   Bax: http://e‐qanun.az/framework/21781 
***Tədrisi ingilis (alman) dilində olan ixtisaslaşmaların dövlət sifarişi üzrə ayrılmış yerlərini seçmək üçün bakalavrın qəbul imtahanında ingilis (alman) dilindən 

topladığı bal 20‐dən, ödənişli yerlərini seçmək üçün isə, 15‐dən az olmamalıdır.   
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“BAKALAVRIN ELEKTRON ӘRİZӘSİ"NDӘ  
İXTİSASLAŞMALARIN SEÇİMİ VӘ TӘSDİQİ ÜÇÜN TӘLİMAT  

Bakalavr:   

 ilk növbәdә ixtisasına uyğun ixtisaslaşmalardan qәbul olunmaq istәdiklәrini vә müvafiq qәbul proqramlarını 
müәyyәnlәşdirir (bax: “Magistr” jurnalı, №3, 2022-ci il);   

 eservices.dim.gov.az/erizemag/ixtisas1 internet sәhifәsinә daxil olur, şәxsi kabinetinin istifadәçi adı vә parolunu 
müvafiq sahәlәrә daxil edib "Daxil ol" düymәsini basır;  

 bakalavr üçün mәlumatı oxuyur;  
 bakalavr hәr iki cәhddә iştirak etdiyi halda müsabiqәdә öz istәyinә әsasәn birinci vә ya ikinci imtahandan topladığı balla 

iştirak edir. Hәr iki imtahan nәticәsi müsabiqә şәrtini ödәyәn bakalavrlar müsabiqәdә iştirak etmәk istәdiklәri imtahan 
nәticәsini seçirlәr; 

 bitirdiyi bakalavr ixtisasına vә imtahan nәticәsinә (vә ya seçdiyi imtahan nәticәsinә) uyğun seçdiyi ixtisaslaşmaların 
kodlarını әrizәsindә müvafiq sahәlәrә daxil edir vә hәr bir ixtisaslaşma üzrә tәhsilini dövlәt sifarişi әsasında vә ya 
ödәnişli әsaslarla almaq istәdiyini qeyd edir. Bakalavr dövlәt vә özәl ali tәhsil müәssisәlәrinin bitirdiyi bakalavr 
ixtisasına vә imtahan nәticәsinә (vә ya seçdiyi imtahan nәticәsinә) uyğun, dövlәt sifarişi әsasında vә ödәnişli әsaslarla 
olan 20-yә qәdәr ixtisaslaşma kodunu göstәrә bilәr. Eyni ixtisaslaşma kodu iki dәfә daxil edilә bilәr. Lakin bu halda 
kodların qarşısındakı qeydlәr (dövlәt sifarışı әsasında vә ya ödәnişli әsaslarla) mütlәq fәrqli olmalıdır. İxtisaslaşma 
kodlarının sayını vә ardıcıllığını bakalavr özü müәyyәnlәşdirir. Seçilmiş ixtisaslaşma kodlarının әrizә formasında 
göstәrilәn ardıcıllığı müsabiqә zamanı hüquqi әsas kimi qәbul olunur vә bakalavr müsabiqәdәn keçdiyi ixtisaslaşmaların 
birincisinә yerlәşdirilir.  Seçilmiş ixtisaslaşmalar aşağıdakı tәlәblәri ödәmәlidir:  

– bakalavrın seçdiyi magistr ixtisaslaşmaları onun bitirdiyi bakalavr ixtisasına müvafiq olmalıdır (bax: “Magistr” jurnalı, 
№3, 2022-ci il);  

– ixtisaslaşma kodları elan olunmuş ixtisaslaşmalar siyahısından seçilmәlidir (bax: “Magistr” jurnalı, №4, 2022-ci il);  

– Azәrbaycan bölmәsinin bakalavrları Azәrbaycan, rus bölmәsinin bakalavrları isә rus bölmәsinә aid olan ixtisaslaşmaların 
kodlarını seçmәlidirlәr.  

   Bu tәlәblәri ödәmәyәn ixtisaslaşma kodları nәzәrә alınmır.  

 әrizәni doldurduqdan sonra daxil edilmiş mәlumatların düzgünlüyünü vә tam olmasını yoxlayır vә "Bәyannamә"ni 
oxuyur;  

 "Әrizәni yadda saxla" düymәsini basır;  
 proqram yoxlamalar nәticәsindә sәhvlәr barәsindә mәlumat verәrsә, müvafiq düzәlişlәr aparır vә yenidәn "Әrizәni 

yadda saxla" düymәsini basır;  
 proqram yoxlamalar nәticәsindә heç bir sәhv aşkar etmәdikdә, bakalavr ekranda açılan pәncәrәdә daxil edilәn 

mәlumatların yadda saxlanılması haqqında mәlumatı oxuyur, sonra “Mәlumatı oxudum” düymәsini basır. Ekranda 
"Әrizәni tәsdiq et" düymәsi aktivlәşir;  

 bakalavr  "Әrizәni tәsdiq et" düymәsini basaraq ixtisaslaşma seçimini tәsdiq edir.   

Әrizә tәsdiq edildikdәn sonra ekrana әrizәnin tәsdiq edilmәsi haqqında mәlumat çıxır.  
  

Diqqәt!   
Müsabiqәyә yalnız “Bakalavrın elektron әrizәsi”ndә ixtisaslaşmaları seçmiş vә tәsdiq etmiş bakalavrlar buraxılacaqlar. Әrizә 
tәsdiq edildikdәn sonra onda heç bir dәyişiklik etmәk mümkün olmayacaqdır.  
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